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OBECNÉ
Ano – Oui /ui/
Ne – Non /non/
Promiňte – excusez–moi /ekskyzé mua/
Promiňte – pardon /pardon/
Dobrý den – bonjour /bonžúr/
Dobrý večer – bonsoir /bonsuár/
Na shledanou – au revoir /orevuár/
Ahoj! – salut /saly/
Hezký den! – bonne journéé /bon žurné/
Brzy na shledanou – á bientot /á bientó/
Děkuji – merci /mersi/
Velmi děkuji – merci beaucoup /mersi boku/
Prosím – s´il vous plait /silvuplé/
S dovolením – permettez–moi /permeté mua/
Pán – monsieur /mesijé/
Paní – madame /madam/
Slečna – mademoiselle /madmuazel/
Otevřeno – ouvert /uvér/
Zavřeno – fermé /fermé/
Zdarma – gratuit, libre /gratui, libr/
Dobrý, dobrá – bon, bonne /bon, bon/
Špatný, špatná – mauvais, mauvaise /move, movéz/
Velký, velká – grand, grande /gran, grand/
Malý, malá – petit, petite /peti, petit/
Kde? – ou? /u/
Proč – pourquoi /purkua/
Jak se daří? – Ca va? /sa va?/

RESTAURACE
Menu – le menu /lmeny/
Jídelní lístek – A la carte /alakart/
Káva – Le café /lkafé/
Káva s mlékem/smetanou – Le café au lait ou créme /lkafé ó
le/
Čaj – Le thé /lté/
Voda – L´eau /ló/
Pitná voda – L´ eau potable /ló potabl/
Nepitná voda – L´eau impotable /ló empotabl/
Chleba – Le pain /l pen/
Bageta – La bagette /la baget/
Sýr – Le fromage /lfromáž/
Koláč – Le gateau /l gató/
Zmrzlina – La glace /la glas/

OBCHODY
Pekařství – La boulangerie /labulanžeri/
Knihkupectví – La librairie /lalibreri/
Lékárna – La pharmacie /lafarmasi/
Cukrárna – La patisserie /lapatiseri/
Potraviny – L´alimantation /lalimantasion/
Trh – Lem arché /lmaršé/
Chtěl/a bych – Je voudrais /žvudré/
Kolik to stojí? – C´est combien, s´il vous plait? /sekombien
silvuple?/
To je drahé – Cést cher /se šér/

SMĚRY
Vlevo – A gauche /á goš/
Vpravo – A droit /á drua/
Vchod – L´entré /lantré/
Vstup volný – entrée libre /antré libr/
Východ – la sortie /la sorti/

RODINA
Kolik je ti let? – Quel age as–tu? /kelaž a ty?/
Patnáct – quinze / kenz/
Šestnáct – seize /séz/
Sedmnáct – dix–sept /disept/
Osmnáct – dix–huit /dizuit/
Devatenáct – dix–neuf /diznoef/
Bratr – le frére /l frér/
Sestra – la soeur /la soer/
Matka – la mére /la mér/
Otec – le pére /l pér/

POŠTA
Dopis – La lettre /la letr/
Pohlednice – La carte postale /la kart postal/
Známka – Le timbre /l tembr /
Adresa – l´adresse /ladres

ZVOLÁNÍ
Jde se! Půjdeme! – On y va! /onyva/
To je ohromné! – C´est magnifique! /se maňifik!/
Výborně! – Bravo! /bravo!/
Skvělé! Nádherné! – Ssuperbe! /syperb/
Skvělé! – Excellent! /ekselant!/
To je škoda. – Quel dommage! /kel domáž!/
Zajímavé! – intéressant! /enteresan/
Pozor! – Attention! /atansion!/
Hodně štěstí! – bonne chance! /bon šáns!/
Šťastnou cestu! – bon voyage! /bon vuajáž!/
Mám se dobře – Ca va bien /sa va bien/
Jak se jmenuješ? – Comment t´appelles–tu? /koman tapel ty?/
Jmenuji se… – Je m´appelle… /ž mapel/
Těší mě! – enchanté! /anšanté/
S radostí! Velmi rád! – avec plaisir! /avek plezír!/
Dobře! Platí! Souhlasím! – d´accord! /dakór!/
Že? Není–liž pravda? – n´est–ce pas? /nespa?/
Hovoříte česky, anglicky, francouzsky, německy? – Parlez vous
tchéque, anglais, francais, allemand?
/parlé vú čék, anglé, fransé, almán?/
Rozumím dobře – Je comprends bien. /ž kompran bien/
Nerozumím. – Je ne comprends pas. /ž n kompran pa/
Můžete mluvit pomaleji, prosím? – Pourriez vous parler plus
lentement? /purié vu parlé plylantman/

ČÍSLOVKY
Nula – zéro /zéro/
Jeden, jedna – un, une /en, yn/
Dva – deux /doe/
Tři – trois /trua/
Čtyři – quatre /katr/
Pět – cinq /senk/
Šest – six /sis/
Sedm – sept /set/
Osm – huit /uit/
Devět – neuf /noef/
Deset – dix /dis/
Dvacet – vingt /ven/
Třicet – trente /trant/
Čtyřicet – quarante /karant/
Padesát – cinqante /senkant/
Šedesát – soixante /soasant/
Sedmdesát – soixante–dix /soasant dis/
Osmdesát – quatre – vingt /katr ven/
Devadesát – quatre–vingt–dix /katr ven dis/
Sto – cent /san/
Tisíc – mille /mil/

ZVOLÁNÍ
Jsem Čech, Češka. – Je suis tchéque. /ž sui čék/
Česká republika – La République Tchéque /la répyblik ček/
Ráno – Le matin /l maten/
Poledne – midi /midi/
Odpoledne – l´aprés–midi /laprémidi/
Dnes – aujourd´hui /ožurdui/
Zítra – demain /demen/
Zítra se uvidíme! – Á demain! /á demen!/
Pondělí – lundi /lendy/
V pondělí se uvidíme! – á lundi! /á lendy!/
Úterý – mardi /mardy/
Středa – mercredi /merkrdy/
Čtvrtek – jeudi /žedy/
Pátek – vendredi /vandrdy/
Sobota – samedi /samdy/
Neděle – dimanche /dymanš/
Kolik je hodin? – Quelle heure est–il? /ke leur e til?/
V kolik hodin? – A quelle heure? /á ke leur?/

CO ZNÁME
Cherchez la femme /šeršé la fam/ – Za vším hledej ženu
C´est la vie! /se la vi!/ – Povzdech na naším životem. Takový
je život. Přináší všelicoc….
Haute cuture /ót kytýr/ – vysoká móda, móda nejlepších
módních návrhářů.
Moulin rouge /mulen růž/ – nejznámější noční bar a kabaret
v Paříži na Montmartru.
Chat noir /ša nuár/ – zábavní podnik v Paříži, známá značka
„Černá kočka“.
Kankán – francouzský výstřední tanec z pol. 19.st. Objevil se
na jevišti zábavních pořadů.

CO JSME PŘEJALI
Princ, turnaj, páže, markýz
Prezident, parlament, atašé
Impresionismus, šanson, fejeton, foyer
Želé, bujón, žampion, žervé
Pudr, parfém
Kostým, bižuterie, volán, blůza, fazóna

